
  
Lieve papa, 

Wat Nederland ook gaat doen, 
voor mij is er maar één KAMPIOEN! 

maar één de nummer één, 
de vlag in de top voor hem alleen.  

Wil jij die kampioen eens zien? 
Kijk dan in deze spiegel, 

dan zie je hem misschien! 
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